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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 75η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3654/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 07-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 242831 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 04-12-2018. 

 
Θέμα 1ο  

Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Π.Α 
αναφορικά με τoν ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «μεταφορά λόγω μετεγκατάστασης σε 
νέο κτίριο, των Υπηρεσιών εκπαίδευσης Α Αθήνας (Μεταφορά του εξοπλισμού και του αρχείου – 
συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση) συνολικού προϋπολογισμού 
99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη μειοδότη. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Βρύνα Φωτεινή  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία  
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Χριστάκη Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την από 06/12/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών στην οποία αναφέρονται τα εξής 
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1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 
85Α/11-4-2012) και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και ισχύει και την υπ. αρ. 
66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ Β’ 3051/5-9-2017) και ισχύει. 

3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  

6. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014). 

7. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016. 

8. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
9. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 

10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

12. Την υπ΄αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

13. Την υπ΄αρ.56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  

14. Την με αρ. πρωτ.Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

15. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

16. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως διορθώθηκε και ισχύει. 

17. Την υπ. αρ. 425/2017 (ΑΔΑ 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018, την υπ. αρ. 84/2018 (ΑΔΑ 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού, καθώς 
και τις υπ.αρ. 105159/36993/29.12.2017 και 23201/8723/20.4.2018 αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού 
έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής και η 1η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. Την υπ. αρ. 
179/2018 (ΑΔΑ : 6Κ5Α7Λ7-ΕΨ7) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 2ης 
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τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής,  οικονομικού έτους 
2018. 

18. Την υπ’ αρ. 61/2017 (ΑΔΑ: 7ΧΠ47Λ7-ΧΨ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Α. 
περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Αττικής έτους 2017 , όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 125/2017 Απόφαση (ΑΔΑ:ΩΣΧ97Λ7-
7ΦΒ) 

19. Το με αρ.πρωτ. 233537/10-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών- 
Περιφέρειας Αττικής - Τμήμα Περιουσίας, με θέμα «Αποστολή στοιχείων για τη μετεγκατάσταση 
των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας» με το οποίο μας διαβιβάστηκαν α)το υπ. αρ. πρωτ. 
109/26-9-2017 έγγραφο Σχολικών Συμβούλων Α΄ Αθήνας (Υμηττού 219) β)τα υπ. αρ .πρωτ. 
83/13-10-2017 & 93/26-10-2017 έγγραφα Σχολικών Συμβούλων Α’ Αθήνας (Πατησίων 187) γ) 
το υπ. αρ. πρωτ. 18843/31-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθήνας (Δώρου 9) και δ) το 
υπ.αρ πρωτ. 1973/08-11-2017 έγγραφο του Α’ ΚΕΔΔΥ Αθήνας (Κανδάνου 18) προκειμένου οι 
υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας να μετεγκατασταθούν στο κτίριο επί της οδού Χίου 16-18 
στην περιοχή Μεταξουργείου του Δήμου Αθηναίων. 

20.  Το υπ. αρ. πρωτ. 109/26-9-2017 έγγραφο της Σχολικής Συμβούλου 15ης Περιφέρειας 
Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής η οποία είναι εγκαταστημένη επί της Υμηττού 219 στο οποίο 
επισυνάπτονται Πίνακες καταγραφής του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και του πλήρους 
εξοπλισμού και των αρχείων της ως άνω Υπηρεσίας. 

21.  Το υπ. αρ. πρωτ. 83/13-10-2017 έγγραφο του Σχολικού Σύμβουλου 2ης Περιφέρειας Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Αττικής, η οποία είναι εγκαταστημένη επί της Πατησίων 187, στο οποίο 
επισυνάπτονται Πίνακες καταγραφής του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και του πλήρους 
εξοπλισμού και των αρχείων της ως άνω Υπηρεσίας 

22. Το υπ. αρ. πρωτ. 93/26-10-2017 έγγραφο του Σχολικού Σύμβουλου 2ης Περιφέρειας Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Αττικής, η οποία είναι εγκαταστημένη επί της Πατησίων 187, στο οποίο 
αναφέρονται συμπληρωματικά στοιχεία  του αρχείου της ως άνω Υπηρεσίας. 

23. Το υπ. αρ. πρωτ. 18843/31-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Α’/θμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας –
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, η οποία είναι εγκαταστημένη επί της οδού Δώρου 9, στο οποίο 
επισυνάπτεται πίνακας καταγραφής του πλήρους εξοπλισμού της ως άνω Υπηρεσίας.  

24. Το υπ.αρ .πρωτ. 1973/08-11-2017 έγγραφο του Α’ ΚΕΔΔΥ Αθήνας, η οποία είναι 
εγκαταστημένη επί της οδού Κανδάνου 18, στο οποίο επισυνάπτονται Πίνακες καταγραφής του 
Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και του πλήρους εξοπλισμού και των αρχείων της ως άνω 
Υπηρεσίας. 

25. Την υπ. αρ. 165/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΕ37Λ7-ΜΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
έγκρισης δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης ποσού 124.000,00ευρώ συμπ. ΦΠΑ, για τη 
μεταφορά, λόγω μετεγκατάστασης σε νέο κτίριο, των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας.  

26. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 154969/6-8-2018 (ΑΔΑ: 7ΧΥΠ7Λ7-ΤΟ8 –ΑΔΑΜ: 18REQ003531889) 
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

27. Την υπ΄αρ. 2707/2018 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΦ897Λ7-ΙΟΖ).  

28. Το γεγονός ότι τόσο από τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις 
όμοιες της Υ.Α. 4367/8-2-2001 (ΦΕΚ 174 Β’/21-2-2001), σύμφωνα με τις οποίες: «..Στην 
έννοια των λειτουργικών δαπανών του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145 Α’) 
εντάσσονται όλες οι δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας όπως: τηλεφωνικά και ταχυδρομικά 
τέλη, φωτισμός, ύδρευση, καθαρισμός, εκτυπώσεις, εκδόσεις, μεταφορές υλικών, προμήθειες 
κ.λπ. και καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.» όσο και 
από το υπ΄αρ. 8419/14-4-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Διεύθυνση 
Οικονομικών ΟΤΑ- Τμήμα Περιουσίας προκύπτει ότι η εν λόγω δαπάνη βαρύνει την 
Περιφέρεια Αττικής.  

29. Το γεγονός ότι η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς έγινε 
στις 28/11/2018 και ώρα 10:00πμ και υποβλήθηκαν 5 προσφορές. 

30. Το υπ΄αρ. 91/2018 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Διαγωνισμών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης, το οποίο έχει 
ως εξής:  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 91 
 
Στην Αθήνα σήμερα 29-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
48/2018 και την υπ’ αριθμ. 676/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.  
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Πρόεδρος Πολίτη Ισμήνη, τα μέλη Αρτεμάκη Σταματία, 
Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα και το αναπληρωματικό μέλος Βροντάκης Μιχαήλ. 
 Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος  της ημερήσιας διάταξης: 
Θέμα: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την«μεταφορά λόγω μετεγκατάστασης σε 
νέο κτίριο, των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Μεταφορά του εξοπλισμού και του 
αρχείου – συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση)» συνολικού 
προϋπολογισμού 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με συστημικό αριθμό: 65889 
 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
 τη Διακήρυξη 16/2018 
 το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 226062/14-11-18 έγγραφο του Τμήματος Ανοικτών Διαδικασιών 

Προμηθειών της Δ/νσης Οικ/κών Π.Ε. Κ. Τομέα Αθηνών προς την πενταμελή γνωμοδοτική 
επιτροπή.  

 το υπ. αρ. πρωτ. 236548/27-11-18 έγγραφο του Τμήματος Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών 
της Δ/νσης Οικ/κών Π.Ε. Κ. Τομέα Αθηνών προς όλους ενδιαφερόμενους. 

   αποσφράγισε ηλεκτρονικά τους  φακέλους των κάτωθι συμμετεχόντων: 
 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   
 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΦΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    

 
αποσφράγισε  σε φυσική μορφή:  
 Τον υπ. αρ. πρωτ. 234729/23-11-2018 φάκελο του ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ που κατατέθηκε 

εμπρόθεσμα στην υπηρεσία και τον μονόγραψε. 
 Τον υπ. αρ. πρωτ. 235233/26-11-2018 φάκελο του ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   που 

κατατέθηκε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία και τον μονόγραψε.  
 Τον υπ.αρ.πρωτ. 235327/26-11-2018 φάκελο της εταιρίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  που κατατέθηκε 
εμπρόθεσμα στην υπηρεσία και τον μονόγραψε.  

 Τον υπ. αρ. πρωτ. 234310/23-11-2018 φάκελο της εταιρίας  «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  που κατατέθηκε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία και τον 
μονόγραψε.  

 Τον υπ. αρ. πρωτ. 233777 /22-11-2018 φάκελο της εταιρίας  «ΦΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  » που κατατέθηκε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία και τον μονόγραψε. 

 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες: ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 
ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΦΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσαν επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία δεν ελέχθησαν σύμφωνα 
με την υπ΄αρ. πρ. 949/13-02-2018 κατευθυντήρια οδηγία 23 « Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εάν οι 
οικονομικοί φορείς υποβαλούν αυτοβούλως στον φάκελο¨Δικαιολογητικά Συμμετοχής¨ - 
πέραν του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ – ένα ή περισσότερα από τα σχετικά πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά, 
η εν λόγω υποβολή δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς και αποκλεισμού του 
προσφέροντος, η δε αναθέτουσα αρχή δεν ελέγχει τα εν λόγω δικαιολογητικά στην 
παρούσα φάση». 
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Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά η Επιτροπή γνωμοδοτεί 
ότι τα δικαιολογητικά των ανωτέρω συμμετεχόντων ήταν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
οικείας διακήρυξης.  
 Το πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 
31. Το γεγονός ότι οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν ηλεκτρονικά στις 6/12/2018 και 

ώρα 10:00πμ. 
 
32. Το υπ΄αρ. 96/2018 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

Διαγωνισμών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης, το οποίο έχει 
ως εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 96 
Στην Αθήνα σήμερα 06-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
48/2018 και την υπ’ αριθμ. 676/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.  
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Πρόεδρος Πολίτη Ισμήνη, τα μέλη Αρτεμάκη Σταματία, 
Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα και το αναπληρωματικό μέλος Κυρίτση Δήμητρα. 
 Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος  της ημερήσιας διάταξης: 
Θέμα: Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για τον Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την 
«μεταφορά λόγω μετεγκατάστασης σε νέο κτίριο, των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας 
(Μεταφορά του εξοπλισμού και του αρχείου – συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση 
και τοποθέτηση) συνολικού προϋπολογισμού 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 65889 
 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  
 τη Διακήρυξη 16/2018 
 το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 240905/3-12-18 έγγραφο του Τμήματος Ανοικτών Διαδικασιών 

Προμηθειών της Δ/νσης Οικ/κών Π.Ε. Κ. Τομέα Αθηνών προς την πενταμελή γνωμοδοτική 
επιτροπή.  

αποσφράγισε ηλεκτρονικά τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» των κάτωθι 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό: 

 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   
 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΦΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    

Και αποσφράγισε  σε φυσική μορφή τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
των κάτωθι συμμετεχόντων στο διαγωνισμό :  
 Τον υπ. αρ. πρωτ. 235233/26-11-2018 φάκελο του ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που 

κατατέθηκε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία και τον μονόγραψε.  
 Τον υπ. αρ. πρωτ. 234310/23-11-2018 φάκελο της εταιρίας «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  που κατατέθηκε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία και τον 
μονόγραψε.  

 Τον υπ. αρ. πρωτ. 233777 /22-11-2018 φάκελο της εταιρίας «ΦΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  » που κατατέθηκε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία και τον μονόγραψε. 

 
Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων στον εν λόγω διαγωνισμό παρατίθενται στον Πίνακα 
1-Οικονομικές Προσφορές: 
Πίνακας 1-Οικονομικές Προσφορές  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΦΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   47.664,36€ 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

49.451,20€ 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  59.197,60€ 

ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  66.774,0€ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

80.600,00€ 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί, ότι μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία «ΦΙΝΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω του ότι προσέφερε τη χαμηλότερη προσφορά για τις 
υπηρεσίες που περιγράφονται στην ανωτέρω διακήρυξη. 
Το πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 

 
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

Έγκριση των υπ. αρ. 91/2018 & 96/2018 πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Π.Α αναφορικά με τoν ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την 
«μεταφορά λόγω μετεγκατάστασης σε νέο κτίριο, των Υπηρεσιών εκπαίδευσης Α Αθήνας 
(Μεταφορά του εξοπλισμού και του αρχείου – συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά, 
εκφόρτωση και τοποθέτηση)» και την ανάδειξη ως μειοδότριας της εταιρείας «ΦΙΝΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 
47.664,36€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση των υπ. αρ. 91/2018 & 96/2018 πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Π.Α αναφορικά με τoν ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για 
την «μεταφορά λόγω μετεγκατάστασης σε νέο κτίριο, των Υπηρεσιών εκπαίδευσης Α 
Αθήνας (Μεταφορά του εξοπλισμού και του αρχείου – συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά, 
εκφόρτωση και τοποθέτηση)» και την ανάδειξη ως μειοδότριας της εταιρείας «ΦΙΝΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 
47.664,36€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Φωτεινή Βρύνα κα το αναπληρωματικό κα 
Άννα Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Βρύνα Φωτεινή  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Χριστάκη Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
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